




Visul unui copil cu vioara în mână s-a materializat în premii naționale până în Visul unui copil cu vioara în mână s-a materializat în premii naționale până în 
clasa a XII-a, când a schimbat arcușul cu bagheta, iar 10 ani de la debutul la clasa a XII-a, când a schimbat arcușul cu bagheta, iar 10 ani de la debutul la 
pupitru din 1997, pupitru din 1997, Tiberiu Dragoș OpreaTiberiu Dragoș Oprea devine co-fondator și prim dirijor  devine co-fondator și prim dirijor 
al Filarmonicii Pitești, munca și dăruirea fiindu-i recunoscute prin „Premiul de al Filarmonicii Pitești, munca și dăruirea fiindu-i recunoscute prin „Premiul de 
Excelenţă” pentru „performanţa de a fi primul dirijor al unei filarmonici pe care Excelenţă” pentru „performanţa de a fi primul dirijor al unei filarmonici pe care 
multă vreme piteştenii doar au visat-o”. multă vreme piteştenii doar au visat-o”. 
Născut într-o familie de muzicieni, dirijorul Născut într-o familie de muzicieni, dirijorul Tiberiu Dragoş OpreaTiberiu Dragoş Oprea este  este 
licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică - Bucureşti, secția dirijat de licenţiat al Universităţii Naţionale de Muzică - Bucureşti, secția dirijat de 
orchestră la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind totodată şi cursurile de orchestră la clasa maestrului Ludovic Bacs, absolvind totodată şi cursurile de 
Master. Master. 
În prezent activează ca prim-dirijor al Filarmonicii din Piteşti, precum şi al În prezent activează ca prim-dirijor al Filarmonicii din Piteşti, precum şi al 
Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski – Constanța. Între anii Teatrului Național de Operă și Balet Oleg Danovski – Constanța. Între anii 
2009 – 2018 a fost dirijor colaborator al Teatrului Naţional de Operetă şi 2009 – 2018 a fost dirijor colaborator al Teatrului Naţional de Operetă şi 
Musical Ion Dacian – Bucureşti, unde a susţinut premiere, spectacole, concerte Musical Ion Dacian – Bucureşti, unde a susţinut premiere, spectacole, concerte 
de Gală. de Gală. Tiberiu Dragoş OpreaTiberiu Dragoş Oprea este invitat permanent al: Orchestrei de  este invitat permanent al: Orchestrei de 
Cameră Radio, Filarmonicii Ion Dumitrescu – Râmnicu-Vâlcea, Filarmonicii Paul Cameră Radio, Filarmonicii Ion Dumitrescu – Râmnicu-Vâlcea, Filarmonicii Paul 
Constantinescu – Ploieşti, Filarmonicii Banatul – Timișoara, Filarmonicii Mihail Constantinescu – Ploieşti, Filarmonicii Banatul – Timișoara, Filarmonicii Mihail 
Jora – Bacău, Filarmonicii Botoșani, Orchestrei Simfonice Bucureşti, colaborând Jora – Bacău, Filarmonicii Botoșani, Orchestrei Simfonice Bucureşti, colaborând 
şi cu orchestrele Filarmonicilor Transilvania – Cluj, Oltenia – Craiova, Brașov, şi cu orchestrele Filarmonicilor Transilvania – Cluj, Oltenia – Craiova, Brașov, 
Oradea, Arad, ș.a.m.d. Oradea, Arad, ș.a.m.d. 
Sub semnul centenarului României, în decembrie 2018, Sub semnul centenarului României, în decembrie 2018, Tiberiu Dragoș Tiberiu Dragoș 
OpreaOprea a susținut un concert alături de Orchestra de Cameră Radio, dedicat  a susținut un concert alături de Orchestra de Cameră Radio, dedicat 
în întregime compozitorului român Sabin Drăgoi, eveniment cu ocazia căruia în întregime compozitorului român Sabin Drăgoi, eveniment cu ocazia căruia 
dirijorul a primit distincția „Ordinul Centenar”. În martie 2019 dirijorul a primit distincția „Ordinul Centenar”. În martie 2019 Tiberiu Dragoș Tiberiu Dragoș 
OpreaOprea a dirijat concertul de închidere a celei de-a XX-a ediții a Guitar Art  a dirijat concertul de închidere a celei de-a XX-a ediții a Guitar Art 
Festival din Belgrad, iar în luna aprilie a aceluiași an a fost invitat să susțină Festival din Belgrad, iar în luna aprilie a aceluiași an a fost invitat să susțină 
o serie de concerte în Matera, capitala culturală europeană în 2019. În iulie o serie de concerte în Matera, capitala culturală europeană în 2019. În iulie 
2019 a dirijat „Carmina Burana” la Râmnicu Vâlcea, într-un concert dedicat 2019 a dirijat „Carmina Burana” la Râmnicu Vâlcea, într-un concert dedicat 
Zilelor Imnului Național, iar în septembrie a deschis Stagiunea Filarmonicii Zilelor Imnului Național, iar în septembrie a deschis Stagiunea Filarmonicii 
din Ploiești cu un program integral Paul Constantinescu, concert eveniment în din Ploiești cu un program integral Paul Constantinescu, concert eveniment în 
cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. În ianuarie-februarie 2020, cadrul Festivalului Internațional „George Enescu”. În ianuarie-februarie 2020, 
Tiberiu Dragoș OpreaTiberiu Dragoș Oprea a repurtat succese extraordinare în Germania și  a repurtat succese extraordinare în Germania și 
Austria, cu ocazia unui turneu alături de New Vision Symphony Orchestra. Austria, cu ocazia unui turneu alături de New Vision Symphony Orchestra. 
Concertele au avut emblema „The very best of John Williams and Hans Zimmer”.Concertele au avut emblema „The very best of John Williams and Hans Zimmer”.
În anii 2021-2022 înfăptuiește premiere de operă și operetă, printre care: În anii 2021-2022 înfăptuiește premiere de operă și operetă, printre care: 
Haensel și Gretel, Țara Surâsului; colaborează cu artiști importanți dintr-o arie Haensel și Gretel, Țara Surâsului; colaborează cu artiști importanți dintr-o arie 
stilistică muzicală extinsă: Paula Seling, Analia Selis, Johnny Bota, Elena Mîndru, stilistică muzicală extinsă: Paula Seling, Analia Selis, Johnny Bota, Elena Mîndru, 



Valentin Albeșteanu și teatrală: spectacolul Ucenicul Vrăjitor cu Radu Gheorghe, Valentin Albeșteanu și teatrală: spectacolul Ucenicul Vrăjitor cu Radu Gheorghe, 
unde a performat atât ca dirijor cât și ca ConcertMaestru și „D’ale Carnavalului” unde a performat atât ca dirijor cât și ca ConcertMaestru și „D’ale Carnavalului” 
cu Cristian și Gabriela Iacob; dirijează concerte în Festivaluri internaționale: cu Cristian și Gabriela Iacob; dirijează concerte în Festivaluri internaționale: 
Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului Constanța, Stradivarius Music Festivalul Internațional al Muzicii și Dansului Constanța, Stradivarius Music 
Nights by the Castle alături de soliști consacrați: Răzvan și Andreea Stoica, Nights by the Castle alături de soliști consacrați: Răzvan și Andreea Stoica, 
culminând cu integrala nopților de operă din cadrul Festivalului Opera Nights culminând cu integrala nopților de operă din cadrul Festivalului Opera Nights 
Hunedoara: Traviata, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Trubadurul. Hunedoara: Traviata, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Trubadurul. 

„„Tiberiu OpreaTiberiu Oprea este deja un stil în arta conducerii muzicale, un autentic artist  este deja un stil în arta conducerii muzicale, un autentic artist 
al baghetei, o autoritate în tehnica dirijorală. Fineţea şi coloratura sunt cel puţin al baghetei, o autoritate în tehnica dirijorală. Fineţea şi coloratura sunt cel puţin 
două din însuşirile măiestriei d-sale.”două din însuşirile măiestriei d-sale.” – Serghie Bucur, Euphonia nr. 4, iunie  – Serghie Bucur, Euphonia nr. 4, iunie 
2011. 2011. 

“…… forţă, hipersensibilitate, spirit creator, modest, de un bun simţ copleşitor, “…… forţă, hipersensibilitate, spirit creator, modest, de un bun simţ copleşitor, 
atribute pe care le emană la tot pasul, iar asta, alături de atingerea aripii de atribute pe care le emană la tot pasul, iar asta, alături de atingerea aripii de 
geniu demiurgic muzical-simfonic, cucereşte.”geniu demiurgic muzical-simfonic, cucereşte.” – Aurora Oprea, februarie 2020. – Aurora Oprea, februarie 2020.

Cristian IacobCristian Iacob s-a născut pe 18 octombrie 1968 la Galați și a absolvit  s-a născut pe 18 octombrie 1968 la Galați și a absolvit 
Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Institutul Național de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din 
București în 1992. A obținut numeroase premii și distincții, printre care: Cel București în 1992. A obținut numeroase premii și distincții, printre care: Cel 
mai bun actor în rol principal pentru interpretarea rolurilor Zanetto Veneţianul, mai bun actor în rol principal pentru interpretarea rolurilor Zanetto Veneţianul, 
Zanetto Marinarul şi Zanetto din Bergam în spectacolul „Trei gemeni veneţieni” Zanetto Marinarul şi Zanetto din Bergam în spectacolul „Trei gemeni veneţieni” 
de Antonio Collalto, regia Nona Ciobanu în cadrul Festivalului Național de de Antonio Collalto, regia Nona Ciobanu în cadrul Festivalului Național de 
Comedie Galați, 2015; Premiul pentru interpretare masculină pentru rolul Matei Comedie Galați, 2015; Premiul pentru interpretare masculină pentru rolul Matei 
din filmul „În film la Nașu’” (2012), regia Christina Iacob, Dublin, 2013; Premiul din filmul „În film la Nașu’” (2012), regia Christina Iacob, Dublin, 2013; Premiul 

„Makhila de bronz”; Premiul de interpretare pentru rolul Pepe din filmul „Pepe „Makhila de bronz”; Premiul de interpretare pentru rolul Pepe din filmul „Pepe 
și Fifi” (1994), regia Dan Pița, Aracachon, 1995; Premiile UCIN și Pro Victoria și Fifi” (1994), regia Dan Pița, Aracachon, 1995; Premiile UCIN și Pro Victoria 
pentru rolul Pepe din filmul „Pepe și Fifi” (1994), regia Dan Pița, 1994 – 1995.pentru rolul Pepe din filmul „Pepe și Fifi” (1994), regia Dan Pița, 1994 – 1995.
A fost prezentator al emisiunilor TV „Riști și Câștigi” (2000) și „Cartea A fost prezentator al emisiunilor TV „Riști și Câștigi” (2000) și „Cartea 
Recordurilor” (2004) și a apărut în serialele „Cu un pas înainte”, „Martor fără Recordurilor” (2004) și a apărut în serialele „Cu un pas înainte”, „Martor fără 
voie” și „Băieți buni”. A colaborat cu Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, voie” și „Băieți buni”. A colaborat cu Teatrul „Anton Pann” din Râmnicu Vâlcea, 
Teatrul „Bulandra”, Teatrul de Comedie, Teatrul „Odeon” și Teatrul de Stat Teatrul „Bulandra”, Teatrul de Comedie, Teatrul „Odeon” și Teatrul de Stat 
Constanța. De asemenea, filmografia sa cuprinde peste 30 de titluri.Constanța. De asemenea, filmografia sa cuprinde peste 30 de titluri.
În prezent actor al Teatrului Mic din București, În prezent actor al Teatrului Mic din București, Cristian IacobCristian Iacob a jucat în  a jucat în 
numeroase spectacole, portretizând următoarele personaje: Profesorul numeroase spectacole, portretizând următoarele personaje: Profesorul 
în „Lecția” de Eugène Ionesco; Gaunt, York, Episcopul Carlisle în „Viața și în „Lecția” de Eugène Ionesco; Gaunt, York, Episcopul Carlisle în „Viața și 
moartea lui Richard 2” de William Shakespeare; Ivan Feodorovici Karamazov moartea lui Richard 2” de William Shakespeare; Ivan Feodorovici Karamazov 
în „Karamazovii” de Horia Lovinescu și Dani Micu, după romanul „Frații în „Karamazovii” de Horia Lovinescu și Dani Micu, după romanul „Frații 
Karamazov” de F.M Dostoievski; Zanetto în „Trei Gemeni Venețieni”, de Antonio Karamazov” de F.M Dostoievski; Zanetto în „Trei Gemeni Venețieni”, de Antonio 



Collalto; Nae Girimea în „D’ale carnavalului” de I.L Caragiale și multe altele. Collalto; Nae Girimea în „D’ale carnavalului” de I.L Caragiale și multe altele. 

Născută pe 15 ianuarie 1980 la Suceava, Născută pe 15 ianuarie 1980 la Suceava, Gabriela IacobGabriela Iacob este absolventă a  este absolventă a 
Facultății de Teatru din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, în Facultății de Teatru din cadrul Universității de Arte „George Enescu” din Iași, în 
prezent fiind actriță a Teatrului Mic din București. S-a remarcat în roluri precum: prezent fiind actriță a Teatrului Mic din București. S-a remarcat în roluri precum: 
Filozoafa, Spălătoarea de creiere în „Omul din oglindă” după Teatru descompus Filozoafa, Spălătoarea de creiere în „Omul din oglindă” după Teatru descompus 
de Matei Vișniec, Educatoarea în „Vinovat. Nevinovat.” de Gelu Colceag de Matei Vișniec, Educatoarea în „Vinovat. Nevinovat.” de Gelu Colceag 
și Vlad Corbeanu, Rachel Crabbe în „Angajat la doi patroni”, adaptare de și Vlad Corbeanu, Rachel Crabbe în „Angajat la doi patroni”, adaptare de 
Richard Bean după „Slugă la doi stăpâni” de Carlo Goldoni, Lipa în „Familia Richard Bean după „Slugă la doi stăpâni” de Carlo Goldoni, Lipa în „Familia 
Jeleznov”, adaptare după „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki, Ducesa de Jeleznov”, adaptare după „Vassa Jeleznova” de Maxim Gorki, Ducesa de 
Gloucester, Regina Isabel, Ducesa de York în „Viața și moartea lui Richard 2” Gloucester, Regina Isabel, Ducesa de York în „Viața și moartea lui Richard 2” 
de William Shakespeare, Katerina Ivanovna/Katia în „Karamazovii” de Horia de William Shakespeare, Katerina Ivanovna/Katia în „Karamazovii” de Horia 
Lovinescu și Dani Micu, după romanul „Frații Karamazov” de F.M Dostoievski, Lovinescu și Dani Micu, după romanul „Frații Karamazov” de F.M Dostoievski, 
Gabriela în „Somnoroasa Aventură sau venturile unui bărbat extrem de serios” Gabriela în „Somnoroasa Aventură sau venturile unui bărbat extrem de serios” 
de Teodor Mazilu.de Teodor Mazilu.
De asemenea, a apărut în spectacole la Café-Teatru Godot, Lăptăria lui Enache, De asemenea, a apărut în spectacole la Café-Teatru Godot, Lăptăria lui Enache, 
Teatrul Național Constanța, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Teatrul „Tudor Teatrul Național Constanța, Teatrul Național „Vasile Alecsandri”, Teatrul „Tudor 
Vianu” din Giurgiu. Vianu” din Giurgiu. 

Corul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din PloieștiCorul Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești a luat naștere  a luat naștere 
în anul 2018, la inițiativa directorului general Vlad Mateescu, pe parcursul în anul 2018, la inițiativa directorului general Vlad Mateescu, pe parcursul 
acestui an desfășurându-se numeroase evenimente culturale pe întreg teritoriul acestui an desfășurându-se numeroase evenimente culturale pe întreg teritoriul 
României, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Alături de Vlad Mateescu au stat României, cu ocazia Centenarului Marii Uniri. Alături de Vlad Mateescu au stat 
și directorul artistic Georgiana Frîncu, dar și dirijorul și directorul artistic Georgiana Frîncu, dar și dirijorul Eduard DinuEduard Dinu, împreună , împreună 
gândind un proiect solid și de viitor, un proiect de o mare importanță pentru gândind un proiect solid și de viitor, un proiect de o mare importanță pentru 
Filarmonică, pentru orașul Ploiești și pentru întreaga dezvoltare a mișcării Filarmonică, pentru orașul Ploiești și pentru întreaga dezvoltare a mișcării 
corale din România.corale din România.
Ansamblul coral al Filarmonicii are ca scop principal susținerea concertelor Ansamblul coral al Filarmonicii are ca scop principal susținerea concertelor 
și evenimentelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii „Paul și evenimentelor vocal-simfonice pe care Orchestra Filarmonicii „Paul 
Constantinescu” le pune în scenă, dar nu neglijează nici muzica acapella, pe Constantinescu” le pune în scenă, dar nu neglijează nici muzica acapella, pe 
care o promovează în diferite evenimente organizate în cadrul Filarmonicii sau care o promovează în diferite evenimente organizate în cadrul Filarmonicii sau 
în afara acesteia. Unul dintre obiectivele ansamblului este acela de a participa în afara acesteia. Unul dintre obiectivele ansamblului este acela de a participa 
la concursuri și festivaluri de profil, astfel promovând atât numele Filarmonicii, la concursuri și festivaluri de profil, astfel promovând atât numele Filarmonicii, 
cât și pe cel al orașului Ploiești.cât și pe cel al orașului Ploiești.
Pe lângă minunatele lucrări vocal-simfonice pe care istoria muzicii universale le Pe lângă minunatele lucrări vocal-simfonice pe care istoria muzicii universale le 
oferă, oferă, Corul FilarmoniciiCorul Filarmonicii abordează repertorii diverse, acestea pornind din  abordează repertorii diverse, acestea pornind din 
perioada Renașterii Muzicale și ajungând până în zilele noastre, interpretând perioada Renașterii Muzicale și ajungând până în zilele noastre, interpretând 



lucrări ale compozitorilor contemporani.Fiind un ansamblu tânăr în fruntea lucrări ale compozitorilor contemporani.Fiind un ansamblu tânăr în fruntea 
căruia se află un dirijor tânăr, dar cu o experiență bogată în arta dirijatului, căruia se află un dirijor tânăr, dar cu o experiență bogată în arta dirijatului, 
corul nostru dorește să iasă dintr-o anumită zonă de confort și să depășească corul nostru dorește să iasă dintr-o anumită zonă de confort și să depășească 
aceste „rigori” impuse de muzica corală, abordând și piese reinterpretate ale aceste „rigori” impuse de muzica corală, abordând și piese reinterpretate ale 
unor artiști și formații de renume internațional, combinând astfel stiluri care la unor artiști și formații de renume internațional, combinând astfel stiluri care la 
o primă vedere pot părea total opuse. Toți membrii ansamblului au experiență o primă vedere pot părea total opuse. Toți membrii ansamblului au experiență 
corală anterioară, fiind selectate cele mai bune voci pentru a reprezenta cu corală anterioară, fiind selectate cele mai bune voci pentru a reprezenta cu 
onoare și profesionalism Filarmonica și orașul Ploiești.onoare și profesionalism Filarmonica și orașul Ploiești.

Născut la Timişoara în anul 1959, pianistul Născut la Timişoara în anul 1959, pianistul Sorin PetrescuSorin Petrescu şi-a început studiile  şi-a început studiile 
muzicale la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din oraşul natal, continuându-le apoi muzicale la Liceul de Muzică „Ion Vidu” din oraşul natal, continuându-le apoi 
la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (în prezent Universitatea Națională de la Conservatorul „Ciprian Porumbescu” (în prezent Universitatea Națională de 
Muzică) din Bucureşti, la clasa profesorului Constantin Ionescu Vovu. În anii Muzică) din Bucureşti, la clasa profesorului Constantin Ionescu Vovu. În anii 
1980 şi 1981 a participat la cursurile de vară ale Seminarului internaţional de 1980 şi 1981 a participat la cursurile de vară ale Seminarului internaţional de 
la Weimar, la clasa de măiestrie a pianistului Rudolf Kehrer.la Weimar, la clasa de măiestrie a pianistului Rudolf Kehrer.
Din anul 1982, Din anul 1982, Sorin PetrescuSorin Petrescu este pianist (în prezent solist concertist) al  este pianist (în prezent solist concertist) al 
Filarmonicii „Banatul”, desfăşurând o bogată activitate solistică. Este membru Filarmonicii „Banatul”, desfăşurând o bogată activitate solistică. Este membru 
al Trio-ului Contraste, fiind un promotor al muzicii contemporane. al Trio-ului Contraste, fiind un promotor al muzicii contemporane. Sorin Sorin 
PetrescuPetrescu a fost distins cu premiul I la concursurile naţionale ale muzicienilor  a fost distins cu premiul I la concursurile naţionale ale muzicienilor 
profesionişti în 1983, 1985, 1987, 1989, cu Premiul Revistei „Astra” din Braşov profesionişti în 1983, 1985, 1987, 1989, cu Premiul Revistei „Astra” din Braşov 
(1988), Premiul Criticilor Muzicali (1989), Premiul Uniunii Compozitorilor din (1988), Premiul Criticilor Muzicali (1989), Premiul Uniunii Compozitorilor din 
România. Este, de asemenea, laureat al Concursului Internaţional de pian de România. Este, de asemenea, laureat al Concursului Internaţional de pian de 
la Mazara-Italia (Premiul II).la Mazara-Italia (Premiul II).
Sorin PetrescuSorin Petrescu a participat în cadrul mai multor festivaluri muzicale precum:  a participat în cadrul mai multor festivaluri muzicale precum: 
Festivalul „George Enescu” (1988, 1991, 2007), Festivalul internaţional de la Festivalul „George Enescu” (1988, 1991, 2007), Festivalul internaţional de la 
Varna (Bulgaria), Festivalul pentru Europa de Răsărit de la Bergen (Norvegia), Varna (Bulgaria), Festivalul pentru Europa de Răsărit de la Bergen (Norvegia), 
Festivalurile de muzică contemporană de la Darmstadt (Germania), Bogota Festivalurile de muzică contemporană de la Darmstadt (Germania), Bogota 
(Columbia), „East-West Festival” – Amsterdam (Olanda), „The New Music (Columbia), „East-West Festival” – Amsterdam (Olanda), „The New Music 
Festival” – Huddersfield (Marea Britanie), „Musicorama” (Hong Kong). A Festival” – Huddersfield (Marea Britanie), „Musicorama” (Hong Kong). A 
concertat şi în China, Polonia, Ungaria, fosta U.R.S.S., Germania, Olanda, concertat şi în China, Polonia, Ungaria, fosta U.R.S.S., Germania, Olanda, 
Franţa, Elveţia, Taiwan, Anglia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Puerto Rico.Franţa, Elveţia, Taiwan, Anglia, Suedia, Norvegia, Danemarca, Puerto Rico.
A efectuat înregistrări la radio, televiziune şi la Casele de discuri Electrecord, A efectuat înregistrări la radio, televiziune şi la Casele de discuri Electrecord, 
Gutingi, Cavalli, Altri Suoni. Sorin Petrescu este doctor în muzicologie.Gutingi, Cavalli, Altri Suoni. Sorin Petrescu este doctor în muzicologie.

Ion Luca CaragialeIon Luca Caragiale, cel mai mare dramaturg român, așa cum îl numea , cel mai mare dramaturg român, așa cum îl numea 
George Călinescu, s-a născut în anul 1852 în Haimanale, județul Prahova. George Călinescu, s-a născut în anul 1852 în Haimanale, județul Prahova. 
Pasiunea sa pentru teatru s-a manifestat de timpuriu, reprezentațiile teatrale ale Pasiunea sa pentru teatru s-a manifestat de timpuriu, reprezentațiile teatrale ale 



unchiului său având o contribuție importantă. Astfel, acesta a început să urmeze unchiului său având o contribuție importantă. Astfel, acesta a început să urmeze 
cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, pe care însă le va abandona doi cursurile Conservatorului de Artă Dramatică, pe care însă le va abandona doi 
ani mai târziu, fiind nevoit să se mute la București după moartea tatălui său.ani mai târziu, fiind nevoit să se mute la București după moartea tatălui său.
În 1879 a debutat în dramaturgie cu piesa „O noapte furtunoasă”, care a fost În 1879 a debutat în dramaturgie cu piesa „O noapte furtunoasă”, care a fost 
și aspru criticată. S-a bucurat însă de aprecierea asociației culturale Junimea. și aspru criticată. S-a bucurat însă de aprecierea asociației culturale Junimea. 
Sprijinul oferit de aceasta lui Sprijinul oferit de aceasta lui CaragialeCaragiale și funcția de redactor la ziarul „Timpul”  și funcția de redactor la ziarul „Timpul” 
au făcut din dramaturg ținta unor adversități. În anul 1881 acesta se retrage au făcut din dramaturg ținta unor adversități. În anul 1881 acesta se retrage 
de la „Timpul”, însă continuă să participe la întrunirile „Junimii” unde își va de la „Timpul”, însă continuă să participe la întrunirile „Junimii” unde își va 
exprima aprecierea pentru poeziile lui Eminescu. Cei doi se cunoșteau de pe exprima aprecierea pentru poeziile lui Eminescu. Cei doi se cunoșteau de pe 
vremea când poetul a intrat în trupa de teatru a lui Costache Caragiale. vremea când poetul a intrat în trupa de teatru a lui Costache Caragiale. 
Comedia de moravuri „O scrisoare pierdută” a fost pusă în scenă pentru Comedia de moravuri „O scrisoare pierdută” a fost pusă în scenă pentru 
prima dată în anul 1884, având un mare succes la public, s-a bucurat de prima dată în anul 1884, având un mare succes la public, s-a bucurat de 
11 reprezentații în trei săptămâni. Meritele pentru această piesă i-au fost 11 reprezentații în trei săptămâni. Meritele pentru această piesă i-au fost 
recunoscute chiar și de către detractorii săi. recunoscute chiar și de către detractorii săi. 
În anul 1888, În anul 1888, CaragialeCaragiale a fost numit director al Teatrului Național din București  a fost numit director al Teatrului Național din București 
iar în 1889 i-a apărut volumul „Teatru” cu o prefață scrisă de Titu Maiorescu. iar în 1889 i-a apărut volumul „Teatru” cu o prefață scrisă de Titu Maiorescu. 
Colaborarea dintre cei doi a fost bazată pe respect și admirație, întinzându-Colaborarea dintre cei doi a fost bazată pe respect și admirație, întinzându-
se pe aproximativ 10 ani, până la retragerea definitivă a lui se pe aproximativ 10 ani, până la retragerea definitivă a lui CaragialeCaragiale din  din 

„Junimea”. Drama „Năpasta” a fost citită la Maiorescu, fiind și ultima piesă de „Junimea”. Drama „Năpasta” a fost citită la Maiorescu, fiind și ultima piesă de 
teatru a dramaturgului. Odată cu publicarea acesteia, a avut loc și creșterea teatru a dramaturgului. Odată cu publicarea acesteia, a avut loc și creșterea 
adversității față de opera sa. Piesa i-a adus lui adversității față de opera sa. Piesa i-a adus lui CaragialeCaragiale și un proces în  și un proces în 
instanță, fapt ce i-a produs o mare tristeţe și l-a determinat să se mute cu familia instanță, fapt ce i-a produs o mare tristeţe și l-a determinat să se mute cu familia 
la Berlin.la Berlin.
Întemeietorul teatrului comic din România, aşa cum a fost numit, Întemeietorul teatrului comic din România, aşa cum a fost numit, I.L. Caragiale I.L. Caragiale 
s-a născut cu puţin înainte de Unirea Principatelor Române, iar existenţa sa a s-a născut cu puţin înainte de Unirea Principatelor Române, iar existenţa sa a 
cuprins între limitele sale domnia lui Cuza, apoi regalitatea lui Carol I, găsindu-şi cuprins între limitele sale domnia lui Cuza, apoi regalitatea lui Carol I, găsindu-şi 
sfârşitul în preajma izbucnirii marelui război. Acest eveniment încheie perioada sfârşitul în preajma izbucnirii marelui război. Acest eveniment încheie perioada 
de linişte care a domnit în Europa. Eroii lui fac parte din noua societate aflată de linişte care a domnit în Europa. Eroii lui fac parte din noua societate aflată 
în plină ascensiune, în epoca progresului. Umorul personajelor sale, aspiraţiile, în plină ascensiune, în epoca progresului. Umorul personajelor sale, aspiraţiile, 
neputinţele lor, deciziile politice limitate nu fac altceva decât să satirizeze neputinţele lor, deciziile politice limitate nu fac altceva decât să satirizeze 
societatea vremii, aflându-se totodată în opoziţie cu ce a urmat. Este foarte clar societatea vremii, aflându-se totodată în opoziţie cu ce a urmat. Este foarte clar 
că la baza operei sale se află experienţa. Înainte de a satiriza realitatea unui că la baza operei sale se află experienţa. Înainte de a satiriza realitatea unui 
mediu, scriitorul i-a aparţinut acestuia. De exemplu, experienţa gazetărească mediu, scriitorul i-a aparţinut acestuia. De exemplu, experienţa gazetărească 
este fundamentală pentru întelegerea stilului, a modalităţii de observaţie. este fundamentală pentru întelegerea stilului, a modalităţii de observaţie. 
Numele său se amestecă cu o listă amplă de publicaţii ale vremii. Această Numele său se amestecă cu o listă amplă de publicaţii ale vremii. Această 
experienţă îi domină începuturile carierei de scriitor. Cel mai reuşit efect comic experienţă îi domină începuturile carierei de scriitor. Cel mai reuşit efect comic 
este atunci când parodiază stilul jurnalistic. „O scrisoare pierdută” are ca punct este atunci când parodiază stilul jurnalistic. „O scrisoare pierdută” are ca punct 
de plecare o înscenare de şantaj prin presă. de plecare o înscenare de şantaj prin presă. 





Vioara I:
- Cosmin Stoica
- Ondin Brezeanu
- Silviu Gherasimescu
- Dana Pârgaru
- Călin Ceapă
- Frederic Marin
- Iulian Vuluță
- Spiridon Stoica
Vioara a II-a:
- Stelian Nemțanu
- Iolanda Vasilescu
- Georgiana Caraivan
- Cristina Cristea
- Carmen Totti
- Venera Paraschiv
Violă:
- Daniel Vots
- Marius Nițu
- Bogdan Cristea
- Mirela Ivan
Violoncel:
- Florin Găureanu
- Sergiu Marin
- Sabin Verboschi
Contrabas:
- Iustin Carp
- Andrei Frîncu
Flaut:

- Alina Papară
- Roxana Popescu
- Cristina Răducan
Oboi:
- Daniel Guți
- Mihai Lupoaie
Clarinet:
- Zefir Brezeanu
- Mihai Pintenaru

Fagot:
- Ionuț Mardare
- Maria Chifu
Corn:
- Bogdan Petroșanu
- Dragoș Horoba
- Cristian Pârgaru
Trompetă:
- Aurelian Constantin
- Emil Bîzgă
Trombon:
- Emanuel Andron
- Florin Bârlădeanu
Tubă:
- Marius Hoghi – colaborator 
Percuție:

- Aurelian Despa
- Bogdan Dumitraș
- Ioana Văleanu
Harpă: 

- Dana Voinescu
Pian: 

- Cristina Ionescu

Componența Orchestrei Simfonice:



„Virtual Concert Hall” este un studio video pe care Filarmonica „Paul Con-
stantinescu” din Ploiești l-a înființat pentru a îmbunătăți accesul la cultură, pentru 
a-și promova formațiile (orchestra simfonică, orchestra de folclor, cor mixt, trio de jazz, 
cvartet de coarde), pentru a consolida antreprenoriatul cultural și a dezvolta publicul, 
într-un mediu în continuă schimbare și ca formă de redare a produsului cultural-artistic 
cât și de percepere și utilizare a acestuia. Astfel, spectatorii pot urmări la cerere toate 
evenimentele organizate de către filarmonica ploieșteană live, sau accesând arhiva 
electronică, de pe orice device: telefon mobil, laptop, ecran TV, oriunde s-ar afla, cu 
ajutorul unor aplicații special concepute pentru confortul utilizatorilor, ce se vor îm-
bunătăți periodic și în funcție de feedback-ul acestora.
Prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” punem la dispoziția publicului 
mai multe categorii de  producții și servicii culturale, ce vor putea fi urmărite în toată 
lumea: concerte simfonice, concerte de folclor, recitaluri, concerte și festivaluri de jazz, 
din sfera educativă (concerte-lecție, workshop-uri, masterclass-uri, conferințe), docu-
mentare și producții artistice care au la bază istoria culturală a minorităților și grupu-
rilor sociale, etnice și culturale, vizând creșterea conștientizării publice cu privire la 
diversitatea culturală, producții cultural-artistice cu abordări interdisciplinare, magazin 
virtual.
Proiectul are mari posibilități de extindere ca arie culturală, de dezvoltare continuă 
și aduce nenumărate beneficii atât publicului cât și inițiatorilor, participanților activi 
la proiect. Astfel, putem enumera beneficiile implicite în urma implementării proiec- 
tului, beneficii aduse inițiatorilor, care vor sta la baza unei dezvoltări ulterioare, în 
baza abili- tăților dobândite și îmbunătățite pe toată perioada desfășurării acestuia:  
producțiile cultural-artistice vor viza dezvoltarea și actualizarea competențelor și abili- 
tăților artiștilor/profesioniștilor implicați în proiect, astfel încât produsul obținut în urma 
digitalizării să fie creat într-un timp cât mai scurt, iar înregistrările și producțiile live să 
aibă o cât mai bună calitate audio-video, bazată pe o disciplină ce nu va permite 
erori substanțiale de desfășurare sau imprimare; instituția va încheia parteneriate ce 
vizează mobilitatea artiștilor și profesioniștilor, fie că este vorba despre parteneriatele 
cu minorități, unde producțiile vor pune în valoare specificul fiecărei culturi implicate 
(muzică, dansuri, obiceiuri/tradiții, port popular, bucate etc.) dar și rezultatul con-
viețuirii acestora, de unde va reieși versatilitatea artiștilor filarmonicii ploieștene care 
pot imprima muzică pentru filme, reclame etc. Filarmonica ploieșteană organizează 
constant activități de instruire formală și non-formală, mentorat, job shadowing etc., 
susținute de profesioniști, ce vizează dezvoltarea profesională a echipei de proiect, 
dar care vor fi deschise prin intermediul platformei „Virtual Concert Hall” și altor 
doritori de instruire în acest sens. Pe parcursul desfășurării acestui proiect, filarmonica 
ploieșteană va câștiga o echipă de profesioniști capabili să dezvolte continuu produ-
sul „Virtual Concert Hall”, implementând astfel un model inovator de afacere în 
domeniul cultural, care contribuie la dezvoltarea locală a comunității și poate fi scos 
pe piață cu succes.



Filarmonica „Paul Constantinescu” dispune de un studio de înregistrări cu 
aparatură de ultimă generație, ce asigură captarea fidelă, cât mai aproape de ceea 
ce se întâmplă și se poate auzi în sala de spectacole/spațiul amenajat pentru concerte 
și spectacole, care, împreună cu camere de filmat 4K și procesul de utilizare a unui 
fundal monocrom, „ecran  verde” (chroma, pentru efecte speciale și decoruri),  pot 
genera o gamă variată de evenimente cu muzică de orice gen, spectacole de teatru, 
de balet, organizate de filarmonică, în parteneriat, sau de către  alți  producători/or-
ganizatori. Studio-ul cu chroma poate fi folosit chiar și în producția de film sau emisiuni 
TV.
Filarmonica ploieșteană este singura instituție din România care a scos pe piață un 
DVD, în totalitate producție proprie, un produs ce se ridică la standardele tehnice 
internaționale și relevă calitatea echipamentelor, a echipei implicate și experiența pe 
care aceasta o are în domeniu.
Prin înființarea „Virtual Concert Hall”, Filarmonica „Paul Constantinescu” 
oferă accesul la educație și cultură în întreaga lume, își diversifică aria de activitate, 
restricționată și din cauza lipsei de spațiu fizic din sala de concerte de care dispune, 
dezvoltă și crește numărul relațiilor cu parteneri, dezvoltă publicul foarte mult, imple-
mentând un proiect durabil și de viitor, ce va aduce, pe lângă celelalte multiple be- 
neficii, creștere economică substanțială.

https://virtualconcerthall.ro







Filarmonica “Paul Constantinescu” Ploiești
Anton Pann 5, Ploiești

filarmonicaploiesti.ro
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instagram.com/filarmonicaploiesti
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